Sổ Tay Chào mừng Năm Học Mới
2021-2022

Chào các Gia đình Kensler!
Chào mừng đến với Năm học 2021-2022!
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón tất cả các quý vị trở lại
trường! Chào mừng quý vị lần đầu tiên đưa con mình đến
Kensler! Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi
cung cấp cho con quý vị một nền giáo dục tuyệt vời. Chúng tôi
đang giúp cho quá trình trở lại trường diễn ra suôn sẻ nhất có thể
cho quý vị và con quý vị. Cùng nhau, chúng ta sẽ biến năm nay
thành một năm tuyệt vời tại Kensler!

Tầm Nhìn và Niềm Tin
Tuyên bố về Tầm nhìn:
Lãnh đạo Kensler được trao quyền để kiên trì học hỏi, coi trọng sự đa
dạng và dẫn dắt thông qua Bảy Thói quen của Người Làm Việc Hiệu Quả
Cao.

Niềm tin Đạt được Tầm nhìn của Chúng tôi:
• Nuôi dưỡng một môi trường tích cực và giáo dục thông qua các mối quan hệ
đích thực với nhân viên, đồng nghiệp, gia đình và đối tác cộng đồng được xây
dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
• Cung cấp các cơ hội nghiêm ngặt để học sinh trở thành những người học lâu
dài tham gia tích cực.
• Trao quyền cho tất cả học sinh để trở thành những công dân có nhân cách tốt,
những người biết làm gương.Mọi người đều có thể là một nhà lãnh đạo.
• Thay đổi bắt đầu từ tôi.

Hiệu Trưởng

• Hiệu Trưởng: Chris Waterbury
▫ cwaterbury@usd259.net

• Hiệu Phó: Amy Stanislowski
▫ astanislowski@usd259.net

Nhân viên Văn phòng
• Tammy Brittain
• Amy Aiken
• Stacey Schwanke

Thông tin và Giờ Học
Điện thoại Trường:

316-973-1350

Giờ Latchkey :

7:00-8:50 sáng và 4:10-6:00 chiều

Giờ Ăn sáng:

8:50 sáng

Giờ Học:

9:00 sáng - 4:10 chiều

• Cửa sẽ mở lúc 8:50 sáng để cho phép học sinh vào tòa nhà.

Chào mừng Nhân viên Mới của Chúng tôi
Mỹ Thuật – Payton Reaves
Âm Nhạc – Laura Hoobler
Lớp 2– Megan Chamberlain
Lớp 4– Carrie Branson
Mẫu Giáo - Bobbi Baker
Mẫu Giáo – Rachel Oetken
Hiệu Phó – Amy Stanislowski

Đến Trường
8:50 sáng – Chuông Báo Giờ Đến
9:00 sáng – Chuông Báo Trễ
• Học sinh đến sau 9:00 sáng sẽ cần có giấy vào lớp trễ từ văn phòng.
• Có các làn xe để dừng, cho trẻ xuống xe và đi trên Đường Wilbur và Kindergarten. Vui
lòng ở trong xe của quý vị để giúp luồng giao thông trôi chảy. Học sinh phải ra khỏi xe
trên lề đường.
• Tất cả học sinh sẽ được phục vụ bữa sáng trong lớp học của chúng bắt đầu lúc 8:50
• Để việc đến nơi hiệu quả, vui lòng cho phép con quý vị đi bộ vào tòa nhà một mình.
Chúng tôi có người lớn khắp mọi nơi trong tòa nhà để giúp học sinh đến phòng học.

Thủ tục Đến và Ra về
Để giúp cấu trúc bữa sáng trong lớp học, học sinh sẽ ra vào qua cùng một
cửa bên ngoài hàng ngày. Vui lòng xem bên dưới để biết (các) cửa được chỉ
định của con quý vị.
• Pre-K (Mầm non)-Pre-K sẽ vào và ra qua cửa số 15. Vui lòng xem thông
tin từ các giáo viên Pre-K về thủ tục đến và ra về.
• Các Lớp mẫu giáo sẽ vào và ra bằng cửa nằm trên đường Đường
Kindergarten. Phụ huynh có thể cho học sinh xuống xe lúc đến và đón các
em từ Đường Kindergarten. Đây sẽ là đường MỘT CHIỀU cho học sinh
Mẫu giáo và anh chị em của các em.
• Các Lớp 1 sẽ vào và ra qua cửa số 1. Phụ huynh có thể cho học sinh
xuống xe lúc đến và đón các em từ đường Wilbur . Học sinh lớp 1 sẽ được
nhân viên hướng dẫn đến cửa số 1.
• Các Lớp 2 sẽ vào và ra qua cửa số 11. Phụ huynh có thể cho học sinh
xuống xe lúc đến và đón các em từ đường số 10. Học sinh lớp 2 sẽ được
nhân viên hướng dẫn đến cửa số 11.
• Các Lớp 3 sẽ vào và ra qua cửa số 14. Phụ huynh có thể cho học sinh
xuống xe lúc đến và đón các em từ đường School. Học sinh lớp 3 sẽ được
nhân viên hướng dẫn đến cửa số 14.
• Các Lớp 4 sẽ vào và ra qua cửa số 12. Phụ huynh có thể đưa học sinh
đến và đón chúng từ đường School. Học sinh lớp 4 sẽ được nhân viên
hướng dẫn đến cửa số 12.
• Các Lớp 5 sẽ vào và ra qua cửa số 13. Phụ huynh có thể đưa học sinh
đến và đón các em từ đường School. Học sinh lớp 5 sẽ được nhân viên
hướng dẫn đến cửa số 13.
• Phụ huynh cần phải ở trong xe của mình. Học sinh phải ra khỏi xe và lên
xe từ lề đường. Nhân viên sẽ giúp học sinh ra vào xe.Anh chị lớn tuổi có
thể dắt em nhỏ đến các cửa được chỉ định của chúng.Học sinh đến sau
9:00 sẽ phải vào qua cửa số 1.
Cập nhật ngày 26/07/2021

Chuyên Cần
• Vui lòng gọi cho văn phòng trường nếu con quý vị nghỉ học.
• Học sinh nghỉ học từ ba ngày trở lên sẽ phải điền vào đơn xin
nghỉ học dài ngày, có sẵn tại văn phòng.
• Học sinh xin ra về sớm sẽ được ra khỏi lớp khi phụ huynh đến
trường đón.
• Hãy kiểm tra với giáo viên về bất kỳ bài tập nào cần làm bù
do vắng mặt.
Khi học sinh nghỉ học dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các em sẽ mất một
phần bài giảng quan trọng. Hãy cố gắng hết sức để con quý vị có mặt và học tập!

Lớp Mẫu Giáo Học Lệch Ngày
• Học sinh mẫu giáo sẽ đi học so le vào
ngày 12 và 13 tháng 8.
• Điều này có nghĩa là học sinh Mẫu giáo
sẽ chỉ tham gia một ngày, hoặc ngày 12
tháng 8 hoặc ngày 13 tháng 8.
• Giáo viên mẫu giáo sẽ liên lạc với các
gia đình vào tuần của ngày 2 tháng 8
để thông báo ngày nào học sinh mẫu
giáo của quý vị sẽ đi học.

Công Nghệ
• Học sinh sẽ tiếp tục có riêng thiết bị.
• Học sinh không có internet ở nhà sẽ
được Khu Học Chánh hỗ trợ truy cập
Internet.
• Giáo viên sẽ kết hợp các bài học công
nghệ sáng tạo trong lớp học để mở
rộng cơ hội học tập cho tất cả học
sinh.
• Giáo viên sẽ gửi thêm thông tin về
nhà sau khi trường học bắt đầu.

Điện Thoại Di Động và Vật Dụng Cá Nhân
• Vui lòng không cho phép con mang đồ
chơi hoặc các vật dụng khác đến trường.
• Tiền nên được để trong phong bì, niêm
phong và dán nhãn gởi cho văn phòng.
• Học sinh có thể mang điện thoại di động
đến trường theo các hướng dẫn sau:
▫ Tắt điện thoại trong suốt ngày học.
▫ Cất trong ba lô để ở cuối phòng cả ngày.
▫ Học sinh có thể sử dụng điện thoại sau
khi chuông 4:10 chiều để gọi về nhà,
không thì không được sử dụng.
▫ Giáo viên hoặc nhà trường không chịu
trách nhiệm về những đồ vật bị mất hoặc
hư hỏng.

Thông tin Liên lạc với Gia đình
• Để biết thông tin Học Khu vui lòng truy cập :
▫ Wichita Public Schools – www.usd259.org
• Để biết thông tin Kensler vui lòng truy cập :
▫
https://www.usd259.org/kensler
• Theo dõi chúng tôi trên Facebook :
▫
Kensler Elementary School
• Hãy đảm bảo rằng chúng tôi có địa chỉ email
của quý vị trong hồ sơ. Hầu hết thông tin liên
lạc của chúng tôi sẽ được gởi đến email của
quý vị.

Quy Định Trang Phục
• Áo sơ mi phải che được bụng.
• Dây áo phải rộng hơn bề rộng hai
ngón tay.
• Không mặc quần áo với thông điệp
hoặc hình ảnh không phù hợp.
• Quần short phải ngang đầu ngón
tay.
• Quần dài mặc ngang hông.Không
đội mũ, quấn khăn trong trường.

Dã Ngoại
• Tại thời điểm này, chúng tôi không lên lịch cho các chuyến đi dã ngoại
do Covid. (Việc này có thể thay đổi trong năm.)

Thông Tin Sức Khỏe
• Vui lòng cho trẻ nghỉ ở nhà nếu trẻ bị nôn hoặc sốt từ
100,4 trở lên.
• Học sinh phải ở nhà cho đến khi hết sốt hoặc hết nôn
trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc.
• Thuốc phải được giữ ở Phòng Y tá và được quản lý bởi Y
tá hoặc nhân viên được đào tạo.
• Tất cả các loại thuốc phải có đơn bác sĩ trong hồ sơ giữ
bởi Y tá.
• Vui lòng không gửi thuốc đến trường cùng với con.

Bữa Trưa
• Học sinh có 20 phút ăn trưa.
• Với số lượng học sinh trong phòng ăn, chúng
tôi không có bàn riêng cho phụ huynh.
• Học sinh có thể chọn bữa trưa tại trường hoặc
có thể mang theo thức ăn trưa từ nhà.
• Thực đơn Bữa trưa có sẵn trên Trang web của
Học khu.
• Vui lòng không để công ty giao bữa trưa cho
con quý vị vì chúng thường đến muộn và
không đến đúng giờ. Đây cũng là việc khiến
văn phòng phân tâm. Ví dụ như giao bữa trưa
bằng Uber Eats.
• Học sinh bắt buộc phải được cung cấp bữa trưa
lành mạnh trong ngày học.

Sân Trường
• Không được phép mang vật nuôi
vào sân trường, bãi đậu xe, bãi cỏ
hoặc vỉa hè. Vui lòng giữ vật nuôi
của quý vị ở nhà.
• Không hút thuốc bất kỳ loại thuốc
lá nào trong khuôn viên trường
học như thuốc lá điện tử hoặc
thuốc lá điếu.
• Vui lòng không đậu xe trong các ô
dành cho người khuyết tật trừ khi
quý vị là người người khuyết tật
và có giấy phép hợp pháp để làm
như vậy.

Khách
• Tất cả khách phải làm
thủ tục tại văn phòng
thông qua Hệ thống
Hall Pass của chúng tôi
và đeo khẩu trang khi
ở trong trường.

Tình Nguyện Viên
• Vui lòng liên hệ với
trường nếu quý vị
quan tâm đến hoạt
động tình nguyện tại
trường.

Điều kiện Thời tiết
• Chúng tôi sẽ giải lao
ngoài trời trừ khi có
mưa hoặc nếu có các
yếu tố gió lạnh nguy
hiểm.

Các Biện Pháp An Toàn
• Đeo khẩu trang là tùy chọn đối với người
lớn và học sinh.
• Rửa tay / vệ sinh tay hàng giờ trong ngày.
• Thường xuyên khử trùng vật liệu, không
gian làm việc và các điểm tiếp xúc cao.
• Tăng cường dọn dẹp phòng vệ sinh trong
ngày.
• Vòi uống nước được chuyển thành nơi lấy
nước bằng chai.

Giao Hàng
• Việc giao hàng đến văn phòng sẽ không được chấp nhận, để bảo
vệ sức khỏe của học sinh và nhân viên chúng tôi.Ví dụ sẽ là:
Uber giao đồ ăn trưa, Giao Hoa, Bóng bay, v.v.

Đưa Học sinh Đến trường và Đón Học sinh
về Sớm
• Xin hãy cố gắng để con quý vị đến
trường đúng giờ và ra về lúc chuông
reo 4:10 chiều.
• Khi một đứa trẻ đi học muộn:Chúng
sẽ cần rung chuông cửa trước để vào
văn phòng.
• Khi một đứa trẻ được xin về sớm:
▫ Rung chuông cửa trước và một nhân
viên văn phòng sẽ giúp đưa con quý
vị đến cửa trước.

Họp Phụ Huynh Giáo Viên
• Chúng tôi sẽ tổ chức các Cuộc họp
Phụ huynh / Giáo viên trực tiếp hoặc
ảo thông qua Microsoft Teams. Giáo
viên sẽ phối hợp việc này với gia đình
khi thời gian đến gần.
• Kỳ họp Mùa thu
▫ 28 tháng 9 - 1 tháng 10
▫ Ra về lúc 1:00 (Thứ Tư / Thứ Năm
/ Thứ Sáu)
• Kỳ họp Mùa xuân
▫ 25-28 tháng 1
▫ Ra về lúc 1:00 (Thứ Tư / Thứ Năm
/ Thứ Sáu)

Đêm Gia đình và Hoạt động Ngoại khóa
• Tại thời điểm này, chúng tôi
không lên lịch cho các đêm gắn
kết gia đình trong khuôn viên
trường.
• Ngoài ra, chúng tôi cũng lên
lịch cho tất cả các buổi họp mặt
ở trường để tránh các cuộc tụ
tập đông người ở những khu
vực nhỏ do COVID.

Đồ ăn nhẹ (Snacks) và Đãi Sinh nhật
• Chúng tôi vẫn muốn mừng Sinh
nhật của con quý vị!
▫ Không được mang snacks tự làm
ở nhà.
▫ Vui lòng gửi sancks mua ở cửa
hàng và được gói riêng để chia
sẻ.
• Con quý vị có thể mang snack
đến trường để ăn vào buổi sáng
hoặc buổi chiều tùy thuộc vào thời
điểm chúng ăn trưa. Hãy nhớ
chọn snack tốt cho sức khỏe!

Giải Lao
• Học sinh sẽ vệ sinh tay trước
khi rời khỏi căng tin / lớp học
để giải lao.
• Có thể sử dụng thiết bị.
• Các lớp sẽ được phân vào các
khu vực khác nhau để tránh
chồng chéo các nhóm / lớp
học.
• Sau giờ ra chơi, học sinh sẽ vệ
sinh tay trước khi vào tòa nhà.

Phòng Vệ sinh và Vòi nước
• Cả lớp sẽ nghỉ giải lao đi vệ
sinh vào những giờ đã định.
• Phòng vệ sinh sẽ được làm
vệ sinh nhiều lần trong
ngày.
• Các trạm lấy nước vào chai
được lắp đặt tại mỗi vòi
nước.
• Vòi nước sẽ không được sử
dụng.

Cảm ơn quý vị đã giúp
chúng tôi có một năm học
an toàn và hạnh phúc tại
Kensler

